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Termos de Uso 
 

Esta aplicação e seu conteúdo ("PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN") se refere ao 

aplicativo “DHABICOIN Wallet”, o qual é controlado e operado pela própria PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

Estes Termos de Uso têm por objeto definir as regras a serem seguidas para a utilização da 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN ("Termos de Uso"), em consonância com as leis 

de proteção de dados, como LGPD/Brasil, GDPR/Europa e demais leis sobre o tema. 

CARO USUÁRIO, É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA OS TERMOS A SEGUIR: 

PARA UTILIZAR A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, VOCÊ PRECISA 

ESTAR DE ACORDO COM ESTES TERMOS DE USO, RESPONSABILIZANDO-SE 

INTEGRALMENTE POR TODOS E QUAISQUER ATOS PRATICADOS POR VOCÊ NA 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN OU EM SERVIÇOS A ELA 

RELACIONADOS. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E 

CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS, VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR A 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. VOCÊ TAMBÉM CONCORDA COM OS 

TERMOS DESCRITOS EM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

Caso queira nos dar algum feedback sobre a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, 

tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso, entre em 

contato conosco por meio do e-mail contato@dhabicoin.ae. 

 

1. INFORMAÇÕES PRÉVIAS AO USUÁRIO 

1.1. Os usuários que mantêm seus ativos em custódia têm o direito de receber uma série de 

informações sobre as transações realizadas, a ocorrência de eventos e/ou a posição dos seus ativos e 

extrato de movimentação da sua carteira. Em especial, para este aplicativo, o usuário manterá seus 

ativos virtuais “DHABI COIN UTILITY TOKEN” dentro de sua carteira digital “DHABI COIN 

UTILITY TOKEN Wallet”, cujas funções e ferramentas estarão dispostas nestes Termos de Uso. 

1.2. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN não é uma corretora de criptomoeda 

(exchange), de modo que não se responsabiliza pela destinação dos tokens alocados na carteira 

“wallet” do usuário. 

1.3. As corretoras ou distribuidoras, como intermediárias das operações, e os agentes e prestadores 

de serviços de custódia são os principais responsáveis pelo envio e disponibilização das informações 

aos seus titulares. 

1.4. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN oferece aos seus usuários o serviço de 

atendimento, pela internet, por meio do qual eles têm acesso a todas as informações citadas acima, 

entre outras. 

1.5. A leitura atenta de todas as informações é de fundamental importância para o acompanhamento 

e conferência de seu saldo e transações realizadas. Caso não consiga acesso a quaisquer das 

informações ou visualize qualquer movimentação que não tenha sido autorizada ou saldo inexato, o 
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usuário deve contatar a central de atendimento, por meio de chat dentro do próprio aplicativo 

“DHABI COIN UTILITY TOKEN Wallet”. 

1.6. O avanço das operações com moedas digitais, as criptomoedas, e novas modalidades de aplicação 

que surgem no mundo com a tecnologia blockchain, levaram os órgãos governamentais a se 

atualizarem sobre o assunto. Nesse sentido, Banco Central do Brasil (BC) e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) do mesmo país, emitiram alertas simultâneos sobre as operações com 

criptoativos. As duas principais instituições de regulamentação e fiscalização sobre ativos mobiliários 

e uso de moedas no Brasil (BC e CVM) divulgaram comunicados apontando "riscos", tanto na compra 

e venda de moedas como na adesão à oferta de moedas, semelhante ao que se faz com ações em bolsa 

de valores. BC e CVM listam desde perda de todo capital, uso para fins ilícitos, como lavagem de 

dinheiro, e alta volatilidade, além de associar a pirâmides, que se baseiam em rede de participantes 

com promessa de ganhos. (link para alertas CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-

br/assuntos/protecao/alertas). 

1.7. Ambos os órgãos, acima mencionados, advertem para a falta de garantia sobre os valores 

aplicados, que pode levar à perda de todo o capital. Também citam o risco de uso em negócios ilícitos. 

A CVM listou os perigos a quem opera com as criptomoedas, entre eles de lavagem de dinheiro e 

pirâmides, de ataque cibernético e grande volatilidade dos ativos. "As empresas que negociam ou 

guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são 

reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil", avisa o BC.  

1.8. Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) nas 

denominadas moedas virtuais, o Banco Central alerta que estas não são emitidas nem garantidas por 

qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e 

tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores", 

diz o comunicado 31.379 do BC. "Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos 

indivíduos ao seu emissor", completa a instituição. A CVM seguiu linha semelhante, admitindo que 

acompanha "as inovações tecnológicas nos mercados financeiros global e brasileiro" e que busca 

compreender "benefícios e riscos associados.” (Alerta Banco Central: 

https://www.bcb.gov.br/Comunicadonumero31379. 

1.9. Outrossim, na legislação brasileira ainda não se encontra prevista regulamentação sobre 

negociação e conceito de criptomoedas, no entanto há definições e orientações dos órgãos de 

fiscalização citados acima. No que tange entendimento da CVM, os tokens de utilidade não 

considerados valores mobiliários por não estarem previstos no rol do artigo 2º da Lei de Valores 

Mobiliários, bem como não tratam de rendimentos, dividendos ou participações em empresas, ou 

demais elementos que configurariam valor mobiliário. Os tokens de utilidade podem ser permutados 

por benefícios, por outras criptomoedas, por dinheiro fiduciário ou por bens em geral, dessa forma 

não caracterizam valor mobiliário. Dessa feita, entende-se que o token de utilidade DHABI COIN 

UTILITY TOKEN não está sujeito a regulamentação da CM. 

1.10. Por fim, a legislação norte americana (EUA) também não versa sobre as criptomoedas, bem 

como não entendimento da SEC (A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) sobre o 

token de utilidade se caracterizar ou não valor mobiliário. 

1.11. Ao prosseguir e utilizar a plataforma, o usuário está ciente das informações acima 

prestadas, bem como dos riscos envolvidos nas operações envolvendo ativos digitais. 
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2. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN 

2.1. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN é uma plataforma com Carteira digital 

(“Wallet”), na qual os usuários podem transacionar seus tokens de forma descentralizada, por meio 

de “blockchain” própria da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

2.2. Suspensão. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN reserva o direito de suspender 

ou cancelar, a qualquer momento, o seu acesso à aplicação em caso de suspeita de fraude, obtenção 

de benefício ou vantagem de forma ilícita, ou pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas 

nestes Termos de Uso, na Política de Privacidade ou na legislação aplicável. Nesses casos, não será 

devida qualquer indenização a você, e a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá 

promover a competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas 

necessárias para perseguir e resguardar seus interesses. 

2.3. Surgimento e proposta da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. A 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN surgiu para apoiar a economia dos Emirados 

Árabes Unidos e revolucionar o mercado mundial. 

2.4. Aplicativo da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. Trata-se de uma carteira 

“wallet” usada para transações P2P (peer-to-peer) com segurança e extrato online, sendo capaz de 

enviar tokens, receber tokens, favoritar seus amigos, além de receber benefícios, ainda, é possível 

exibir saldos, cotação, prover comprovantes das transações e receber notícias educacionais sobre a 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

2.4.1. Os usuários armazenam seus tokens na Wallet da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN e utilizam as funcionalidades que o aplicativo oferece, ressaltando que o token tem sua 

cotação sujeita à volatilidade de mercado baseado em diversos variáveis e condições. 

2.4.2. Wallet. A Wallet ou carteira digital é um mecanismo que permite armazenar token e 

criptoativos e realizar transferências utilizando o computador ou celular. Trata-se de software ou um 

hardware que permite um usuário guardar seu montante em criptomoeda, podendo também ter outras 

formas como as: “paper wallets” e “hard wallets”. Ainda, na PLATAFORMA DHABI COIN 

UTILITY TOKEN os usuários têm acesso a meios de pagamento (criptoativos ou não) e a função de 

compartilhar links para convidar novos usuários. 

2.5. Do caráter descentralizado da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN.  A 

criptomoeda DHABI COIN UTILITY TOKEN atua dentro da tecnologia blockchain, isso significa 

que as transações não dependem de órgão validador, pois as validações podem ser feitas por qualquer 

membro dentro desta cadeia de blocos. Ainda, a blockchain é uma tecnologia que permite que as 

transações realizadas sejam transparentes e auditáveis, assim, garantindo a segurança e a liberdade 

dos usuários da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

 

3. ACESSO À PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN 

3.1. Acesso. Para acessar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e utilizar suas 

funcionalidades é necessário efetuar um cadastro. Para cadastrar-se, o usuário fornecerá informações 

pessoais, que serão tratadas conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Para saber mais 

sobre a privacidade de suas informações pessoais na PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN, acesse nossa Política de Privacidade neste link: 

https://dhabicoin.ae/documentos/politica_de_privacidade_dhabicoin.  

https://dhabicoin.ae/
https://dhabicoin.ae/documentos/politica_de_privacidade_dhabicoin
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3.2. Para utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, o usuário deve possuir a plena 

capacidade para os atos da vida civil, isso significa maiores de 18 (dezoito) anos de idade ou 

emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da vida civil ou os absolutamente ou 

relativamente incapazes devidamente representados ou assistidos. 

3.3. Titularidade. A partir do cadastro, o usuário será titular de uma conta que somente poderá ser 

acessada por ele. Caso a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN detecte alguma conta 

feita a partir de informações falsas, por usuários que, por exemplo, não possuem a idade mínima 

permitida, essa conta será automaticamente deletada. 

3.4. Atualização das Informações. Desde já, o usuário se compromete a manter as suas informações 

pessoais atualizadas a cada 06 (seis) meses. O usuário também concorda que irá manter o seu login e 

senha seguros e fora do alcance de terceiros e não permitirá que a sua conta na PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN seja usada por outras pessoas. Dessa forma, o usuário 

responsabiliza-se por todas as ações realizadas em sua conta, bem como por ataques que venha a 

sofrer por seu descuido ou descumprimento dos dispostos nestes termos ou na nossa política de 

privacidade. 

3.5. Conexão via Terceiros. Alternativamente, a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN 

poderá te oferecer a possibilidade de realizar seu cadastro por meio de sua conta de serviços de 

terceiros, como marketplace, bancos etc., mas somente quando totalmente homologadas e aprovadas 

por time de segurança cibernética. Nessa hipótese, o usuário autoriza a PLATAFORMA DHABI 

COIN UTILITY TOKEN a acessar, armazenar e utilizar as informações fornecidas por terceiros a 

fim de criar a sua conta na PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

3.6. Consentimento expresso. Ao ler estes termos, o usuário está concordando e consentindo 

expressamente com estes termos de uso, com nossa política de privacidade, de modo que os dados e 

informações pessoais fornecidas à PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderão ser 

coletados e tratados conforme descrito nestes termos ou na política de privacidade. 

 

4. DIREITOS DA PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN SOBRE A APLICAÇÃO 

4.1. Todos os direitos relativos à PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e suas 

funcionalidades são de propriedade exclusiva da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, 

inclusive no que diz respeito aos seus textos, imagens, layouts, software, códigos, bases de dados, 

gráficos, artigos, fotografias e demais conteúdos produzidos direta ou indiretamente pela 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN (“Conteúdo da PLATAFORMA DHABI COIN 

UTILITY TOKEN”). O Conteúdo da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN é protegido 

pelas leis de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual. É proibido usar, copiar, reproduzir, 

modificar, traduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, exibir, licenciar, vender 

ou explorar e fazer engenharia reversa do Conteúdo da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN, para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio e expresso da PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN. Qualquer uso não autorizado do Conteúdo da PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN será considerado como violação dos direitos autorais e de 

propriedade intelectual da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 
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5. PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE O SOFTWARE E OS MATERIAIS 

DISPONIBILIZADOS 

5.1. Propriedade Intelectual. Para nós da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, a 

qualidade dos materiais disponibilizados ao usuário é de suma importância. A criação deles é fruto 

de muito trabalho, investimentos financeiros e dedicação de nossos desenvolvedores, pesquisadores 

e cientistas. Por isso, reafirmamos que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN garante 

que todos os direitos, título e interesse (incluindo, mas não apenas, os direitos autorais, marcas e 

outros de propriedade intelectual) sobre o serviço disponibilizado por nós permanecerão sob a 

titularidade da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

5.2. Não aquisição de Direitos. O usuário não adquirirá nenhum direito de propriedade sobre os 

serviços e conteúdo da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, exceto quando haja 

outorga expressa nestes Termos de Uso. 

5.3. Download de Conteúdo. É proibido que o usuário faça o download de nosso conteúdo com o 

intuito de armazená-lo em banco de dados para oferecer para terceiro que não seja o próprio usuário. 

Veda-se, também, que o conteúdo disponibilizado por nós seja usado para criar uma base de dados 

ou um serviço que possa concorrer de qualquer maneira com o nosso negócio. (de acordo com A Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD/Brasil) e a GDPR/Europa). 

 

6. RECLAMAÇÕES SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

6.1. Alegações que se tratar de infração de direito autoral de qualquer conteúdo disponível na 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN devem ser encaminhadas por meio do e-mail 

atendimento@dhabicoin.ae. 

 

7. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO E DA PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN 

7.1. Responsabilidade pelo Uso. Você usuário é exclusivamente responsável pelo uso da 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e deverá respeitar as regras destes Termos de 

Uso, bem como a legislação aplicável à PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, 

conforme definido em nossa Política de Privacidade, vide o link: 

https://dhabicoin.ae/documentos/politica_de_privacidade_dhabicoin. 

7.2. Responsabilização por Eventuais Danos. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, 

seu controlador, suas afiliadas, parceiras ou funcionários não serão, em hipótese alguma, 

responsabilizados por danos diretos ou indiretos que resultem de uso ou a incapacidade de acessar ou 

utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN ou que tenham relação com o acesso, 

uso ou a incapacidade de acessar ou utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

7.3. Não Responsabilização. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da internet, a 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN não se responsabiliza por interrupções ou 

suspensões de conexão, transmissões de computador incompletas ou que falhem, bem como por falha 

técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de 

qualquer rede, hardware ou software. A indisponibilidade de acesso à internet ou à PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN e suas parceiras, assim como qualquer informação incorreta ou 

incompleta sobre a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e qualquer falha humana, 

técnica ou de qualquer outro tipo no processamento das informações da PLATAFORMA DHABI 

https://dhabicoin.ae/
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COIN UTILITY TOKEN não serão consideradas responsabilidade da PLATAFORMA DHABI 

COIN UTILITY TOKEN. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN se exime de 

qualquer responsabilidade proveniente dos fatos e/ou atos supramencionados. 

7.4. Perda de Tokens. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e os seus fornecedores 

ou distribuidores não serão responsáveis por perda de tokens, perda de receita, perda de dados, perdas 

financeiras ou por danos indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

7.5. Manutenção. É de inteira responsabilidade do usuário manter o ambiente de seu dispositivo 

(computador, celular, tablet, entre outros) seguro, com o uso de ferramentas disponíveis, como 

antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir na prevenção de riscos eletrônicos. 

7.6. Links Externos. É possível que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN possa 

conter links para sites e aplicativos de terceiros, assim como ter tecnologias integradas. Isso não 

implica, de maneira alguma, que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN endossa, 

verifica, garante ou possui qualquer ligação com os proprietários desses sites ou aplicativos, não 

sendo responsável pelo seu conteúdo, precisão, políticas, práticas ou opiniões. A PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN recomenda que você leia os termos de uso e políticas de 

privacidade de cada site de terceiros ou serviço que o usuário vier a visitar ou utilizar. 

7.7. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN não garante ganhos, lucros ou rendimentos 

relacionados aos tokens “DHABI COIN UTILITY TOKEN”. 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

8.1. Alterações. Para melhorar sua experiência, a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN 

está sempre sendo atualizada. Por esse motivo, estes Termos de Uso podem ser alterados, a qualquer 

tempo, a fim de refletir os ajustes realizados. No entanto, sempre que ocorrer qualquer modificação, 

você será previamente informado pelo endereço de e-mail fornecido por você no momento do 

cadastro ou por um aviso em destaque na aplicação. Caso você não concorde com os novos Termos 

de Uso, você poderá rejeitá-los, mas, infelizmente, isso significa que você não poderá mais ter acesso 

e fazer uso da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. Se de qualquer maneira você 

utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN mesmo após a alteração destes Termos 

de Uso, isso significa que você concorda com todas as modificações. 

8.2. Conflito entre Disposições. Em caso de conflito entre estes termos e os termos modificados, os 

termos posteriores prevalecerão com relação a esse conflito. 

8.3. Lei e Foro. Estes Termos de Uso são regidos pelas leis e convenções internacionais sobre o tema. 

Quaisquer dúvidas e situações não previstas nestes Termos de Uso serão primeiramente resolvidas 

pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e caso persistam, o foro competente é de 

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para dirimir as questões oriundas destes termos. 

8.4.   Dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor, entre em contato 

conosco por meio do e-mail atendimento@dhabicoin.ae.  

8.5. Responsabilidade. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN informa que os canais 

oficiais para aquisição de seus tokens são por meio da aplicação Dhabicoin Wallet – ocasião em que 

a Plataforma Dhabi Coin Utility Token pode oferecer completa assistência –, ou por meio de 

Exchange de ativos digitais, na qual a Exchange é a responsável pelas transações. No entanto, no caso 

de transferências de ativos digitais na modalidade de ponto-a-ponto (P2P ou pessoa para pessoa), a 

https://dhabicoin.ae/
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PLATAFORMA DHABICOIN UTILIY TOKEN não pode ser responsabilizada, devendo o usuário 

entrar em contato com terceiro que transferiu os ativos, em caso de conflito. 

8.6. Denúncias. A PLATAFORMA UTILITY TOKEN reserva seu direito de bloquear carteiras ou 

tokens no caso de suspeita de fraudes ou atividades ilícitas, cumprindo com seu procedimento de 

compliance e com as legislações pertinentes. Caso o usuário se depare com atividades suspeitas, pode 

fazer denúncia para o canal denuncia@dhabicoin.ae.   

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN indica Felipe Leclerc como pessoa 

encarregada pelo tratamento de dados (DPO – Data Protection Officer) sendo possível o contato por 

meio do seguinte e-mail: dpo@dhabicoin.ae e através do site https://dhabicoin.ae/, no rodapé local 

fale conosco. 

 

CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO: 

Website: https://dhabicoin.ae/  

Instagram: https://www.instagram.com/dhabicoin  

Facebook: https://www.facebook.com/dhabicoin.uae/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dhabicoin  

Twitter: https://twitter.com/https://twitter.com/Dhabicoin 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/dhabicoin 

GitHub: https://github.com/dhabicoin 

Telegram: https://t.me/joinchat/dhabicoin 

Reddit: https://www.reddit.com/user/dhabicoin 

 

Também, para atender qualquer usuário, estamos disponíveis pelo chat 

online, 7 (sete) dias por semana, das 8 horas às 18 horas, por meio do 

Fale conosco: chat online clicando aqui: https://tawk.to/chat/DBC. 

 OBSERVAÇÕES: 

É extremamente importante que você usuário confira se está entrando em contato com canais de 

atendimento oficiais da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN NÃO ENTRA EM CONTATO VIA 

SMS, CHAMADA TELEFÔNICA OU E-MAIL, BEM COMO NÃO SOLICITA AS SUAS 

SENHAS. 
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